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Vážení spoluobčané,
v době, kdy píšu 

tyto řádky se nezadr-
žitelně blíží čas prázd-
nin a dovolených. 
Doufám, že je bude 
provázet slunečné po-
časí bez přívalových 
dešťů a jiných lapálií.

Rada města na své 
schůzi 9. června byla informována mimo jiné 
i o tom, že práce na zateplení budovy MŠ Par-
dubická byly zahájeny a příprava stejné akce 
na MŠ Holubova vrcholí. 

Na obou mateřských školách proběhnou 
souběžně ještě úpravy v rámci energeticky 
úsporného projektu EPC a to regulace radiáto-
rů a výměna osvětlení. Chtěl bych touto cestou 
ještě jednou poděkovat těm rodičům žáků MŠ 
Holubova, Pardubická a Staroholická, kteří 
svým dětem po dobu uzavření škol v měsících 
červen až srpen zajistili náhradní hlídání a po-
mohli nám tak realizovat naplánované úpravy 
areálů. Věřím, že se děti v září vrátí do oprave-
ných školek s výrazně vyšším komfortem.

Rada města rovněž sleduje průběh prací 
na budově nové základní umělecké školy. Har-
monogram prací je plněn a zatím nic nebrání 
zahájení provozu 1. září 2014. Plánujeme i den 
otevřených dveří pro širokou veřejnost, o kte-
rém Vás budeme včas informovat. Společen-
ský víceúčelový sál, který se nachází ve třetím 
a čtvrtém nadzemním podlaží bude již letos při-
praven mimo jiné i pro kurzy tance a společen-
ské výchovy („taneční“). Holice tak asi po 20 
letech čeká opět plesová sezóna. Vybudováním 
víceúčelového společenského sálu se tak napl-
ní plán našich předků, kteří kromě kulturního 
domu a muzea měli v plánu i vybudování spole-
čenského sálu v této lokalitě. Ale nejdůležitější 
je samozřejmě fakt, že žáci základní umělecké 
školy budou mít po více jak 60 letech existen-
ce školy svou novou budovu odpovídající jejich 
potřebám.

Na závěr Vám chci popřát příjemně strávené 
letní měsíce a dovolené. Pokud budete relaxovat 
i doma doporučuji se projít, nebo projet na kole 
po naučné stezce „Viselce“, prohlédnout si 
zookoutek, arboretum a zrekonstruovaný „zá-
meček“ s příjemnou restaurací v příjemném 
prostředí Vysokého Chvojna.

Na kole dětem

V úterý 10. června se Holice staly etapovým 
městem cyklotour nazvané „Na kole dětem“. 
Výtěžek z této akce, která odstartovala 4. června 
ve Znojmě a cíl měla o deset dní později v Aši, 
bude věnován onkologicky nemocným dětem. 
Hlavní postavou peletonu, který během deseti 
dnů urazil trasu dlouhou 1414 kilometrů, byl 
několikanásobný mistr světa v jízdě na historic-
kém velkém kole Josef Zimovčák. Josef Zimov-
čák zaslouží obdiv nejen za nápad uspořádat 
tuto akci, ale i za to, že přes těžký pád v první 
etapě cyklotour dokončil. Z dalších osobnos-
tí stojí za zmínku účast pánů profesorů lékařů 
Pavla Pafka a Jana Pirka. Uznání za svůj výkon 
zasluhuje i Jan Bicek, kterému museli lékaři 
kvůli rakovině amputovat pravou nohu. Ke stá-
lým účastníkům cyklotour se připojili i žáci Zá-
kladní školy Komenského v Holicích.

Ve středu 11. června v 8.00 hodin před kul-
turním domem starosta města Mgr. Ladislav 
Effenberk odstartoval 7. etapu a účastníci mu 
slíbili, že na vřelé přijetí v Holicích nezapome-
nou a že se do našeho města určitě vrátí. 

Petr Kačer
Foto: Ladislav Formánek
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
12. května 2014
Usnesení č. 160 RM doporučuje ZM schválit 
a) Směrnici č. 32 o schvalování účetní závěr-
ky města; b) účetní závěrku města za rok 2013. 
Č. 161 RM schvaluje účetní závěrky příspěv-
kových organizací města za rok 2013. Č. 162 
RM doporučuje ZM schválit 7. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2014 mimo po-
ložky 3.49. Č. 163 RM schvaluje na základě 
výběrového řízení, jako zhotovitele akce „Re-
konstrukce kotelny – U Kapličky 1042“ fi rmu 
Moravec – Kalavský s.r.o., Holice. Cena dodáv-
ky činí 1 225 000 Kč. Č. 164 RM schvaluje, 
na základě poptávkového řízení, jako zhotovite-
le akce „Projekt pro nakládání s odpady, rozší-
ření sběrných míst a zapojení mládeže do sběru 
odpadu“ fi rmu Radek Sokol, Rybná nad Zdob-
nicí za cenu 90 750 Kč včetně DPH. Č. 165 
RM bere na vědomí měsíční zprávu za měsíc 
duben 2014 na akci „Základní umělecká ško-
la v pasivním standardu“. Č. 166 RM zamítá 
žádost Michaely Leierové o umístění sídla její 
fi rmy v č.p. 107, Hradecká ul. v Holicích v byd-
lišti její matky. Č. 167 RM schvaluje ukončení 
nájmu bytu č. 23 v č.p. 761 v ulici Holubova, 
Holice, panu Luboši Tyčkovi dohodou ke dni 
30. 5. 2014. Č. 168 RM schvaluje platební 
kalendář na dobu 6 měsíců k vyrovnání nedo-
platku za předpis nájmu včetně záloh na služby 
za období 2, 4/2014 a vyúčtování služeb za rok 
2013 paní Marii Leierové, nájemci bytu č. 5 
v č.p. 59 v Hradecké ulici, Holice. Č. 169 RM 
schvaluje bezplatný pronájem části komunika-
ce ulice Dudychova v Holicích před RVC Ho-
loubek dne 23. 5. 2014 v době od 13.00–18.00 
hodin u příležitosti konání Dětského dne. Po-
řadatelem akce je Oblastní charita Pardubice, 
V Ráji 732, Pardubice. Č. 170 RM schvaluje 
zveřejnění záměru odprodeje a doporučuje za-
stupitelstvu města schválit odprodej pozemku 
p.č. 3334/3, výměra 111 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, ul. Staroholická v k.ú. Holice v Če-
chách, na LV č. 10005 z majetku města man-
želům Vladimíru Čižikovi a Naděždě Čižiko-
vé, oba bytem Staroholická 369, Staré Holice, 
534 01 Holice za cenu 200 Kč/m2. Č. 171 RM 
doporučuje ZM schválit zřízení služebnos-
ti za účelem rozšíření kabelu nízkého napětí 
(knn) na pozemku města p.č. 1584/1, druh 
pozemku ostatní plocha, ul. Revoluční v k.ú. 
Holice v Čechách, LV č. 10005 pro ČEZ Distri-
buce, a.s. Děčín, za úplatu formou jednorázové 
náhrady ve výši 200Kč/bm + DPH. Č. 172 RM 
doporučuje ZM schválit zřízení služebnosti 
za účelem přeložky kabelu venkovního vedení 
nízkého napětí na pozemku města p.č. 456/1, 
druh pozemku ostatní plocha a na pozemku p.č. 
457/3, druh pozemku ostatní plocha, ul. Šafaří-
kova v k.ú. Holice v Čechách, na LV č. 10005 
pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za úplatu for-
mou jednorázové náhrady ve výši 200Kč/bm 
+ DPH. Č. 173 RM doporučuje ZM schválit 
zřízení služebnosti za účelem uložení plyno-
vodního potrubí na pozemku p.č. 2432/1, druh 
pozemku ostatní plocha, ul. Staroholická, k.ú. 
Holice v Čechách obec Holice, na LV č. 10005 
pro VČP Net, s.r.o. Hradec Králové, za úplatu 
formou jednorázové náhrady ve výši 200 Kč/bm 
+ DPH. Č. 173 RM schvaluje KD Holice jako 
zhotovitele tisku knihy „Historie a současnost 
Holic“ fi rmu Tiskárna PORS s.r.o., Škroupova 
150, 53701 Chrudim. Cena dodávky na zákla-

dě poptávkového řízení činí 162 019 Kč včet-
ně DPH. Č. 175 RM schvaluje převod částky 
121 000 Kč z rezervního do investičního fondu 
ZUŠ Holice za účelem zakoupení digitálních 
varhan a vypalovací pece. Č. 176 RM zamítá 
žádosti Oblastní charity Pardubice o poskytnutí 
příspěvků – darů z rozpočtu města na podpo-
ru domácí hospicové péče a na provoz ambu-
lantního odlehčovacího zařízení. Č. 177 RM 
schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové 
řízení na zhotovitele akce Zateplení a výměna 
oken ZŠ Holubova č.p. 47 v Holicích.
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
HOLIC ZE DNE 12. května 2014 
Usnesení č. 430 ZM bere na vědomí informa-
ce o stavu na úseku veřejného pořádku a dopra-
vy. Č. 431 ZM: a) neschvaluje podání odvolání 
k bodu 1) výroku soudu týkající se vlastnic-
tví stavby č.p. 168 ve Vysokomýtské ulici; b) 
schvaluje podání odvolání na výši soudních 
výloh c) schvaluje zveřejnění záměru prodeje 
stavby čp. 168 na pozemku parcelní číslo 86, 
včetně pozemku parcelní číslo 86 a pozemku 
parcelní číslo 85/3 v Holicích, v ulici Vysoko-
mýtská, zapsaných na příslušném LV katastru 
nemovitostí pro obec a část obce Holice, k. ú. 
Holice v Čechách, vedených KÚ, Katastrální 
pracoviště Pardubice. Zveřejnění se schvaluje 
ode dne provedení vkladu nemovitostí na LV 
Města Holice č. 10005 po dobu 15 dnů. Č. 432 
ZM schvaluje odprodej volné bytové jednot-
ky č. 728/8 o velikosti 2+1, podlahové výmě-
ře 54,3 m2 umístěné v II. nadzemním podlaží 
bytového domu čp. 728 v ulici Tyršova v obci 
a části obce Holice, včetně spoluvlastnického 
podílu na pozemku p.č. 1736, výměra 724 m2 
a přilehlých pozemkových parcelách p.č. 1735, 
výměra 1584m2 a p.č. 1737/2, výměra 134m2 
zapsaných na příslušném listu vlastnictví katas-
tru nemovitostí pro obec Holice, v k.ú. Holice 
v Čechách z majetku města nejvyšší cenové 
nabídce ve výši 667 000 Kč, panu Zdeňku To-
máškovi, Litětiny 36, Dolní Roveň. Č. 433 ZM 
schvaluje odprodej volné bytové jednotky č. 
746/3 o velikosti 2+1, podlahové výměře 56,1 
m2 umístěné v II. nadzemním podlaží bytového 
domu čp. 746 v ulici Holubova v obci a části 
obce Holice, včetně spoluvlastnického podílu 
na pozemku p.č. 1746, výměra 163 m2 a při-
lehlých pozemkových parcelách p.č. 1739/1, 
výměra 3213 m2 p.č. 1744/30, výměra 1194 
m2 a p.č. 1749/64, výměra 697 m2 zapsaných 
na příslušném listu vlastnictví katastru nemo-
vitostí pro obec Holice, v k.ú. Holice v Če-
chách z majetku města nejvyšší cenové nabídce 
ve výši 575 100 Kč, panu Jiřímu Mickovi, Sta-
roholická 10, Holice. Č. 434 ZM neschvaluje 
zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 
2176/1, cca 150 m2 – celková výměra 304 m2, 
ostatní plocha, k.ú. Holice v Čechách ve vlast-
nictví podílových spoluvlastníků (1/4) Jirouta 
Václava, Zahradní 733, Holice, Jirouta Karla, 
V Ráji 1722, Zelené Předměstí, Pardubice, 
Jirouta Oldřicha, Družstevní 876, Dobruška 
a Kratochvílové Marie, Holubova 848, Holice 
za pozemek p.č.2176/2, výměra 149 m2, ostat-
ní plocha, k.ú. Holice v Čechách ve vlastnictví 
Města Holice. Č. 435 ZM schvaluje: a) zří-
zení služebnosti pro umístění podzemního ko-
munikačního vedení veřejné komunikační sítě 
do pozemku p.č. 7101, ostatní plocha, v k.ú. 
Holice v Čechách, obec Holice, okres Pardu-
bice, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 

KÚ, Katastrální pracoviště Pardubice, na LV 
č. 10005 pro Telefónica Czech Republic, a.s., 
za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 
200Kč/bm + DPH. b) umístění veřejné komu-
nikační sítě uvnitř budovy čp. 61, na pozemku 
p.č. 7007, ul. Bratří Čapků, k.ú. Holice v Če-
chách za cenu jednorázové náhrady 2000 Kč 
bez DPH. c) udělení souhlasu k propojení 
stávající optické HDPE trubky mechanickou 
spojkou v pozemku p.č. 2406, ul. Komenského, 
k.ú. Holice v Čechách. Č. 436 ZM schvaluje 
zřízení služebnosti za účelem rozšíření kabelu 
nízkého napětí (knn) na pozemku města p.č. 
1584/1, druh pozemku ostatní plocha, ul. Re-
voluční v k.ú. Holice v Čechách, obec Holice, 
okr. Pardubice, zapsáno v katastru nemovitostí 
vedeném KÚ, Katastrální pracoviště Pardubice, 
na LV č. 10005 pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 
200Kč/bm + DPH. Č. 437 ZM schvaluje zří-
zení služebnosti za účelem přeložky kabelu 
venkovního vedení nízkého napětí na pozemku 
města p.č. 456/1, druh pozemku ostatní plocha 
a na pozemku p.č. 457/3, druh pozemku ostatní 
plocha, ul. Šafaříkova v k.ú. Holice v Čechách, 
obec Holice, okr. Pardubice, zapsáno v katastru 
nemovitostí vedeném KÚ, Katastrální pracovi-
ště Pardubice, na LV č. 10005 pro ČEZ Distri-
buce, a.s. Děčín, za úplatu formou jednorázové 
náhrady ve výši 200Kč/bm + DPH. Č. 438 ZM 
schvaluje zřízení služebnosti za účelem uložení 
plynovodního potrubí na pozemku p.č. 2432/1, 
druh pozemku ostatní plocha, ul. Staroholická, 
k.ú. Holice v Čechách obec Holice, okr. Pardu-
bice, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 
KÚ, Katastrální pracoviště Pardubice, na LV 
č. 10005 pro VČP Net, s.r.o. Hradec Králové, 
za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 
200Kč/bm + DPH. Č. 439 ZM schvaluje od-
prodej volné bytové jednotky č. 107/4 o veli-
kosti 3+1, podlahové výměře 101 m2 umístěné 
v II. nadzemním podlaží bytového domu čp. 
107 v ulici Hradecká v obci a části obce Ho-
lice, včetně spoluvlastnického podílu na po-
zemku p.č. 558/1, výměra 739 m2 a přilehlých 
pozemkových parcelách p.č. 557, výměra 1353 
m2 a p.č. 559, výměra 925 m2 zapsaných na pří-
slušném listu vlastnictví katastru nemovitostí 
pro obec Holice, v k.ú. Holice v Čechách, z ma-
jetku města nejvyšší cenové nabídce ve výši 
805 000 Kč, paní Veronice Zahálkové a panu 
Michalovi Frydrychovi, Palackého 195, Holice. 
Č. 440 ZM schvaluje postup RM dle zprávy ze 
schůzí rady města od posledního zasedání za-
stupitelstva města Holic dne 17. března 2014. 
Č. 441 ZM schvaluje 7. rozpočtovou změnu 
v rozpočtu města na rok 2014 mimo položky 
3.49 a 3.56. Č. 442 ZM schvaluje Směrnici 
č. 32 „Schvalování účetní závěrky Města Ho-
lic“. Č. 443 ZM: 1/ projednalo účetní závěrku 
města za rok 2013 a na základě předložených 
podkladů nevznáší požadavky na doplňující 
informace nebo opravy nesprávností, které by 
byly v rozporu s věrným a poctivým obrazem 
účetní závěrky; 2/ schvaluje: a) účetní závěrku 
města Holic za rok 2013; b) znění „Protokolu 
o schválení účetní závěrky města“ za rok 2013. 
Č. 444 ZM bere na vědomí provedení prací 
nad rámec smlouvy o dílo „Základní umělec-
ká škola v pasivní standardu“ specifi kovaných 
ve změnových listech č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 
13, č. 14, č. 15, a č. 17 a neprovedení prací spe-
cifi kovaných ve změnovém listu č. 12. Č. 445 
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ZM schvaluje změnu stanov společnosti Vodo-
vody a kanalizace a.s. Pardubice. Č. 446 ZM 
volí Jaroslava Říhu, Staroholická 249, Holice 
jako přísedícího Okresního soudu Pardubice 
pro volební období 2014–2018. Č. 447 ZM 
zamítá žádost Automotoklubu Holice o změnu 
účelu poskytnuté dotace v roce 2013. Č. 448 
ZM schvaluje: a) schvaluje u projektu EPC 
– poskytování energetických služeb se zaruče-
ným výsledkem „Rozšíření opatření výměny 
vnitřního osvětlení“ v rozsahu dle předložené-
ho návrhu fi rmy MVV Energie CZ a.s.; b) bere 
na vědomí navýšení měsíční splátky projektu. 
Č. 449 ZM pověřuje místostarostu města jed-
nat jménem města Holice o zakoupení plastik 
Karla Malicha pro umístění do nové ZUŠ Ho-
lice. Č. 450 ZM trvá na svém usnesení č. 426 
ze dne 17. 3. 2014. Č. 451 ZM bere na vědo-
mí zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva 
o kontrole pokladen.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
26. května 2014
Usnesení č. 178 RM schvaluje likvidaci movi-
tého majetku města na základě návrhu předlo-
ženého komisí pro zvelebení města a nakládání 
s jeho majetkem ze dne 29. 4. 2014. Č. 179 RM 
schvaluje 8. rozpočtovou změnu v rozpoč-
tu města na rok 2014. Č. 180 RM schvaluje 
pronájem 16 vývěsních skříněk umístěných 
na severní straně Obchodního střediska Qanto 
v Holicích a za podmínek dle usnesení rady č. 
53 ze dne 19. 2. 2014 s platností od 1. 5. 2014 
těmto subjektům: 1) ZO KDÚ ČSL Holice, 2) 
Jiří Micka, 3) TOM service s.r.o., 4) Roman 
Hlava, 5) Oblastní charita Pardubice, 6) ZO 
KSČM Holice, 7) Hana Flekrová, 8) Apollo 
Holice s.r.o., 9) TK Apel Holice, 10) TJ Sokol 
Holice, 11) MO ČSSD Holice, 12) ZO Českého 
kynologického svazu, Holice, 13) MO SPOZ, 
Holice, 14) MO TOP 09, Holice, 15) KD Holi-
ce, 16) SK Holice. Č. 181 RM schvaluje bez-
platný pronájem části sokolského parku před 
ZŠ Holubova v Holicích dne 13. června 2014 
od 16.30–18.00 hodin pro soutěžní odpoledne 
konané u příležitosti Dne otců. Pořadatelem 
je ZŠ Holubova 47, Holice – školní družina. 
Č. 182 RM schvaluje fi rmě Vodovody a ka-
nalizace Pardubice a.s. snížení poplatku na 2 
Kč/m2/den za zvláštní užívání veřejného pro-
stranství při realizaci staveb vodovodů v ulicích 
Dudychova, Holubova, Staroholická – Vrchlic-
kého a opravy přípojky v ul. Pardubická k are-
álu fi rmy Junker. Č. 183 RM schvaluje: a) čle-
ny komise (a jejich náhradníky) pro otevírání 
obálek za Město Holice pro výběrové řízení 
na zhotovitele akce: „Zateplení a výměna oken 
ZŠ Holubova č.p. 47 v Holicích“ ve složení: 
Ing. Vítězslav Vondrouš (Mgr. Ladislav Effen-
berk), Stanislav Novák (František Čapek) a zá-
stupce fi rmy Dabona b) členy komise (a jejich 
náhradníky) pro hodnocení nabídek na téže akci 
ve složení: Mgr. Ladislav Effenberk (Ing. Ví-
tězslav Vondrouš), Stanislav Novák (František 
Čapek), Ondřej Dobrovolský (Roman Kašpar), 
Radek Chotěnovský (Bc. Dagmar Kulhavá) 
a zástupce f. Dabona. Č. 184 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit odstoupení od žá-
dosti o dotaci z SFDI na akci „Bezbariérové 
úpravy komunikace Holubova“ z důvodu do-
datečných požadavků na projekt. Č. 185 RM 
schvaluje přidělení bytu č. 24 v domě č.p. 761 
v ulici Holubova dle Pořadníku schváleného 
na II. čtvrtletí roku 2014. Č. 186 RM schva-

luje přidělení bytu č. 23 v domě č.p. 761 v uli-
ci Holubova dle Pořadníku schváleného na II. 
čtvrtletí roku 2014. Č. 187 RM bere na vědo-
mí přehled o dlužnících na nájemném, službách 
a penále spojených s užíváním bytových a ne-
bytových prostorů města. Předpis nájemného 
a služeb je k 30. 4. 2014, aktualizované platby 
k 20. 5. 2014. Č. 188 RM schvaluje Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických 
služeb se zaručeným výsledkem – navýšení 
splátky. Č. 189 RM schvaluje na základě po-
ptávkového řízení jako zhotovitele akce „Židle 
do společenského sálu“ v nové základní umě-
lecké škole v počtu 250 kusů fi rmu FLX spol. 
s.r.o., Jindřišská 698, Pardubice. Cena dodáv-
ky činí 189 062 Kč včetně DPH. Č. 190 RM 
schvaluje TS Holice na základě poptávkového 
řízení jako zhotovitele akce „Chodník Pardu-
bická – Smetanova, včetně soukromého pozem-
ku Tipos cz s.r.o.“ s cenou dodávky 130 909 Kč 
bez DPH a akce „Chodník Holubova u nové 
základní umělecké školy“ s cenou dodávky 
159 720 Kč bez DPH fi rmu Šrámek s.r.o., Sle-
potice. Č. 191 RM schvaluje TS Holice na zá-
kladě výběrového řízení jako dodavatele se-
kacího stroje SPIDER fi rmu Svahové sekačky 
Dvořák s.r.o., Kyjov – Dvorce 62, 580 01 Ha-
vlíčkův Brod. Cena dodávky činí 493 000 Kč 
bez DPH. Č. 192 RM schvaluje ZUŠ Holice 
na základě poptávkového řízení jako dodavatele 
digitálních chrámových varhan Viscount Cho-
rale 3 fi rmu Organum spol. s.r.o., Olomouc. 
Cena dodávky činí 119 900 Kč včetně DPH. 
Č. 193 RM schvaluje ZUŠ Holice na základě 
poptávkového řízení jako dodavatele komorové 
keramické pece KH 125 fi rmu F. Řehák, Služ-
by keramikům, 17. listopadu 1758, Roudnice 
nad Labem. Cena dodávky 91 250 Kč včetně 
DPH. Č. 194 RM zamítá žádost o příspěvek 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, o. s., Klub RADOST, Wolkerova 22, 
796 01 Prostějov. Č. 195 RM bere na vědomí 
zprávu o činnosti Sboru pro občanské záleži-
tosti za období od dubna 2013 do května 2014. 
Č. 196 RM ukládá komisi dopravy a veřejné-
ho pořádku projednat žádost fi rmy Qanto o zří-
zení parkoviště v ul. Bratří Čapků, Holice. T: 
do 30. 6. 2014 Z: Zdeněk Václavík. Č. 197 RM 
schvaluje bezplatný pronájem veřejného pro-
stranství – části místní komunikace u Autokem-
pinku Hluboký dne 28. června 2014 a 13. září 
2014 v době od 10.00–18.00 hodin pro závody 
mopedů za předpokladu dodržení všech bez-
pečnostních opatření zajištěných pořadatelem 
závodu. Pořadatelem akce je Josef Tobiášek, 
Za humny 164, 533 21 Vysoké Chvojno. Č. 198 
RM schvaluje jako vykonavatele přezkoumá-
ní hospodaření města za rok 2014 auditorskou 
společnost C.P.A. Audit spol s.r.o. Liberec, od-
povědná auditorka Ing. Jana Králová. Č. 199 
RM schvaluje prodloužení termínu splatnosti 
nedoplatku vyúčtování vody za r. 2013 paní 
Vlastě Francové, Holubova 749, Holice do 20. 
6. 2014. Č. 200 RM schvaluje: a) rozsah pojiš-
tění majetku města b) na základě poptávkového 
řízení uzavření smlouvy na pojištění majetku 
města Města Holice s pojišťovnou Kooperativa 
pojišťovna a.s. na období 1 roku. Roční pojist-
né činí 259 127 Kč. Č. 201RM schvaluje de-
legaci do družebního města Strzelce Opolskie 
ve dnech 30. 5.–1. 6. 2014 ve složení: Ing. Vla-
dislav Branda, Mgr. Ladislav Effenberk, 
Mgr. Pavel Hladík a Mgr. Roman Matoušek.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
9. června 2014
Usnesení č. 202 RM bere na vědomí zprá-
vu o činnosti obecního živnostenského úřadu. 
Č. 203 RM doporučuje ZM: a) schválit plnění 
rozpočtu města k 30. 4. 2014; b) přijmout opat-
ření k provádění rozpočtových změn v dalším 
období r. 2014, nové rozpočtové požadavky 
řešit pouze v rámci schváleného provozní-
ho rozpočtu, všechny další kapitálové příjmy 
z prodeje majetku převádět do peněžního Fondu 
rozvoje města. Č. 204 RM schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí neinvestičního grantu z rozpočto-
vých prostředků Pardubického kraje na Národ-
ní přehlídku jednoaktovek. Výše podpory činí 
10 000 Kč. Č. 205 RM schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí neinvestičního grantu z rozpoč-
tových prostředků Pardubického kraje na Ho-
lubovy Holice. Výše podpory činí 10 000 Kč. 
Č. 206 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního grantu z rozpočtových prostřed-
ků Pardubického kraje na projekt MŠ Holubo-
va – „Kroužek keramiky“. Výše podpory činí 
25 000 Kč. Č. 207 RM doporučuje ZM schválit 
příspěvkové organizaci města novou zřizovací 
listinu Základní umělecké školy Karla Malicha. 
Č. 208 RM schvaluje na základě výběrového 
řízení jako zhotovitele akce „Zateplení objektu 
č. p. 2 náměstí T. G. Masaryka“ fi rmu Setorix 
Group s. r. o ., Pardubice. Cena dodávky činí 
3 929 471 Kč včetně DPH. Č. 209 RM schvalu-
je na základě poptávkového řízení jako zhotovi-
tele akce „Stůl pro společenský sál ZUŠ Holice“ 
v počtu 42 kusů fi rmu Mias OC s. r. o. Krouna 
v ceně 135 181 Kč včetně DPH. Č. 210 RM 
schvaluje na základě poptávkového řízení jako 
zhotovitele akce „Dodávka a montáž nábytku 
včetně věšákového systému pro recepci ZUŠ 
Holice“ fi rmu Mias OC s. r. o. Krouna v ceně 
165 468 Kč včetně DPH. Č. 211 RM schvaluje 
organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Dr. E. Holuba, Holice, Husova 442, 
bezplatný pronájem části pozemku p. č. 4102/15 
cca 25 m2, k.ú. Holice v Čechách před branou 
k chatkám na Blažkovci ve dnech 4.–13. čer-
vence 2014 za účelem postavení stanu. Č. 212 
RM doporučuje ZM schválit plán práce zastu-
pitelstva města a rady města na II. pololetí roku 
2014. Č. 213 RM bere na vědomí přípravu za-
sedání zastupitelstva města dne 23. června 2014. 
Č. 214 RM schvaluje TS Holice na základě vý-
běrového řízení jako dodavatele akce „Dodávka 
sekacího stroje“ fi rmu Agroservis Záměl s. r. o., 
517 43 Záměl. Cena dodávky činí 1 076 900 Kč 
včetně DPH. Č. 215 RM: a) bere na vědomí 
postup nakládání s vytěženým dřevem z měst-
ských pozemků; b) schvaluje cenu palivového 
dřeva ve výši 350 Kč/m3. Č. 216 RM schva-
luje ZŠ Komenského na základě poptávkové-
ho řízení jako dodavatele na výrobu a opravu 
nábytku školy fi rmu Služba škole Pardubice s. 
r. o., npor. Eliáše 344, Pardubice. Cena dodáv-
ky činí 126 088 Kč včetně DPH. Č. 217 RM 
schvaluje v rámci nově vypsaného zadávacího 
řízení na dodavatele akce „Bezbariérové úpravy 
komunikace Holubova“ hodnotící komisi pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek ve slože-
ní: Stanislav Novák (náhradník Roman Kašpar), 
Ing. Vladislav Branda (náhradník Ondřej Dob-
rovolský), Mgr. Roman Matoušek (náhradník 
Josef Bartoníček), Ing. Vítězslav Vondrouš (ná-
hradník Mgr. Ladislav Effenberk), Radek Cho-
těnovský (náhradník Bc. Dagmar Kulhavá).

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Odboru správy majetku a výstavby 
města informuje o opravách komuni-
kacía chodníků 
Oprava horní části komunikace na parkoviš-
tě u hřbitova – celoplošné vyrovnání horní čás-
ti místní komunikace k parkovišti u hřbitova.
Komunikace na hřbitov bude od 30. 6.–2. 7. 
uzavřena pro veškerý provoz. Občané budou 
muset použít pouze přední cestu, tj. cestu od že-
lezničního přejezdu. 
Oprava ulice Smetanova – vyrovnání propa-
du asfaltového krytu vozovky před horizontem 
ve směru od Rovně do města. 
Oprava pravé části místní komunikace v Ro-
veňsku – vyrovnání pravé části propadu komu-
nikace před velkoobchodem p. Štencla.

Oprava ulice Puškinova – před novou halou 
fi rmy Penta.
Výše uvedené opravy místních komunikací bu-
dou realizovány od 30. 6. do 4. 7. 2014. proto 
prosíme občany o trpělivost při průjezdu těmito 
opravovanými úseky.

Činnost Městské policie Pardubice 
v Holicích
Z důvodu neustále se opakujícího porušování 
předpisů, které nám stanovuje zákon o silnič-
ním provozu č. 361/2000Sb., bude městská 
policie při svých obchůzkách po území celého 
města kontrolovat převážně stání motorových 
vozidel na chodnících, zelených plochách, 
na místních komunikacích, kde šířka komuni-

kace stání nedovoluje, parkování aut v křižo-
vatkách, v obytné zóně, dodržování rychlosti 
apod. 
Řidiči, kteří nebudou dodržovat výše zmíně-
ný zákon, budou na své přestupky v prvních 
14 dnech měsíce července upozorněni domlu-
vou, pokud se ale přestupek bude opakovat, bu-
dou pokutováni. 
Zároveň bude kontrolován strážníky městské 
policie volný pohyb psů, úklid po psech, zábor 
a znečisťování veřejného prostranství, podávání 
alkoholu mladistvým, vandalizmus.

Místní poplatek za komunální odpad 
v roce 2014 a sankce při pozdním 
zaplacení
Město Holice upozorňuje občany na splatnost 
poplatku za odpady – splatnost poplatku byla 
do 30. června 2014. Protože v aktuální vyhláš-
ce o poplatku za odpad je možnost, že správce 
poplatku může při nezaplacení zvýšit poplatek 
(v souladu s § 11 zákona o místních poplatcích) 
až na trojnásobek, tak pokud jste tak zatím 
neučinili, např. jste složenku neobdrželi nebo 
ztratili, kontaktujte co nejrychleji Městský úřad 
Holice, fi nanční odbor č. dveří 310 nebo na tel. 
466 741 223 příp. na e-mail: vaclavikova@
mestoholice.cz.

Holické listy a komunální volby 
2014 
V nejbližší době očekáváme, že prezident 
republiky vyhlásí termín podzimních komu-
nálních voleb, který bude muset být v první 
polovině října 2014. Tak jako v minulých 
letech bude dán v Holických listech prostor 
pro všechny, v Holicích zúčastněné, voleb-
ní strany na představení svých kandidátek 
a volebních programů. Protože Holické listy 
mají omezený rozsah, bude mít každá vo-
lební strana k dispozici jedenkrát zdarma 
1/4 novinové stránky. Tuto možnost budou 
mít strany buď v zářijovém nebo říjnovém 
čísle Holických listů. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků 7. 6. 2014

Adéla Lorencová, Na Povětrníku 1207
Laura Zamastilová, Dudychova 118
Karolína Válková, Ottmarova 1205
Eliška Voborníková, náměstí T. G. Masaryka 23
Vincent Záleský, Husova 393
Matyáš Marek, Podlesí 106
Tereza Pinke, Ve Drahách 212
Tomáš Tylš, Podlesí 20 
Adam Šedivý, Holubova 735
Klára Benáková, Nerudova 311
Vanesa Kopová, Dukelská 801
Václav Šrámek, Staroholická 345
Kryštof Kysela, Mládežnická 930
Adam Šimák, Tyršova 744

DELEGACE Z HOLIC NA OSLAVÁCH V POLSKU

Už osmileté družební kontakty mezi Holicemi 
a polským městem Strzelce Opolskie úspěšně 
pokračují. Na letošní červnové městské oslavy 
byly pozvány do Strzelec Opolskich delegace 
z partnerských měst, tj. z Holic, z německého 
města Soest a z Bandery v Texasu. Po pátečním 
slavnostním přijetí delegací a čestných hostí 
následovaly hlavní oslavy v sobotu. Zahájeny 
byly velkým průvodem městem, který končil 
ve středisku oslav – městském parku. Holic-
ká delegace, v čele se starostou Ladislavem 
Effenberkem přijela tentokrát s reprezentanty 
holického oddílu stolního tenisu Jiskry Holice. 
V tomto případě však hostitelé byli nemilosrdní 
a pozvali si na turnaj i družstva, která hrají vyšší 
soutěže a tak naši odjeli sice s pohárem, ale až 
za 3 místo.
Na Dnech Holicka 2014 bude tedy co oplácet, 
neboť v rámci slavností bude i turnaj družstev 
ve stolním tenise, kterého se účastní „střelečtí“ 
borci, na žákovském fotbalovém turnaji pak tra-
dičně budou kopat i mladí fotbalisté z Polska.
Na obrázku je starosta L. Effenberk při zdra-
vici občanům Strzelcow na ceremoniálu, při 
kterém burmistrz v historickém kroji předává 

vládu nad městem na dobu slavností do rukou 
střelce, další obrázek zachycuje kapitána našich 
stolních tenistů Jirku Košťála v akci

Vladislav Branda

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Ahoj, školko!
Už se pomalu stává tradicí, že se v červnu naše školka loučí s předškoláky 
velkou slavností. Oslavy se mohou zúčastnit nejen všechny děti a zaměst-
nanci, ale i rodiče, sourozenci, prarodiče, tetičky a strýčkové… Celá naše 
MŠ se promění v jedno velké jeviště, na nemž se zpívá a dovádí. Hlavními 
oslavenci jsou všichni předškoláci, kteří se po prázdninách vydají do lavic 
ZŠ a ten den si opravdu užíváme. Do MŠ přijelo ,,Divadlo S úsměvem“ 
a pohádkou. Vyvrcholením slavnosti byl nástup oslavenců, při němž dostali 
,,šerpu“, vysvědčení ze školky doplněné dárkem na památku.
Spokojenost ,,našich dětí“ a jejich rodičů je pro nás velkou odměnou a zá-
roveň motivací. Vždyť rozzářené dětské oči jsou snem každého z nás.
Tak ahoj, školko !!
Většina předškoláků se také zúčastnila tanečního vystoupení ,,Berušky“ 
na Holických dnech.
Naše MŠ též instalovala výstavku svých prací v prostorách KD Holice.
Nejen oslavami v květnu a červnu žila naše školka. V MŠ probíhaly sta-
vební úpravy: výměna střešní krytiny na staré budově, osazení radiátorů 
novými ventily, výměna osvětlení, rekonstrukce kotelny. Také se připra-
vujeme na příchod dětí z ostatních školek na prázdninový provoz.
Přejeme vám všem krásné prázdniny!

Mgr. Zdeňka Krátká

Po úspěšném absolvování všech soutěží olympijského týdne odjela 
část žáků druhého stupně na sportovní kurz v Horním Jelení. Ostatní při-
pravují vystoupení na akademii. Někteří ještě bojují o co nejlepší známky 
na vysvědčení. 

Kapitola tohoto školního roku se pomalu uzavírá. Vše důležité už bylo 
napsáno. Zbývá jen poděkovat rodičům našich žáků za úspěšnou spolu-
práci při vzdělávání a výchově jejich potomků a popřát všem báječné 
prázdniny.

Červen byl v holickém gymnáziu opět pestrý. Hned na začátku měsíce se 
na dalekou cestu vydalo na třicet studentů s pedagogickým doprovodem 
– Mgr. Janou Doskočilovou a Mgr. Ludmilou Preclíkovou. Cíl byl více 
než atraktivní – Švýcarsko, které bylo vítanou destinací jak pro studenty 
německého, tak i francouzského jazyka. Na programu byly pěší túry k vo-
dopádům, ochutnávky v sýrárně i čokoládovně a samozřejmě prohlídka 
historických památek – například těch v Luzernu či Lausanne. Zájezd se 
po všech stránkách vydařil a nadšeni se vraceli nejen studenti, ale i za-
městnanci cestovní kanceláře BOCA a vyučující, kteří svorně na adresu 
studentů nešetřili slovy chvály.
Druhý červnový týden byl ve znamení letního sportovního kurzu druhých 
ročníků vyššího gymnázia v jižních Čechách. Nejteplejší týden měsíce jim 
umožnil nejen sportovat na čerstvém vzduchu od rána do večera, ale zaku-
sit i trochy vodáckého života na Vltavě a prohlédnout si Český Krumlov.
Pak už spěl školní rok rychle k závěru – ještě jsme stihli připravit Pro-
jektový den s Emilem Holubem, kdy po holických základních školách 
přijaly pozvání i základní školy z Borohrádku a z Horního Jelení, násle-
dovala beseda realizovaná v rámci partnerství s Univerzitou Hradec Krá-
lové na téma vývoje středoevropské přírody v kvartéru, pak honem školní 
výlety, představení Tanecbook ve Východočeském divadle v Pardubicích, 
kurz zdravovědy pro všechny studenty a – vysvědčení.
Následující dva měsíce letních prázdnin a dovolených jistě umožní na-
čerpat nové síly nejen studentům, ale i pedagogům a potažmo i čtenářům 
Holických listů, kterým tímto přejeme příjemně strávené léto, a těšíme se 
v září opět „na počtenou“!

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

MŠ STAROHOLICKÁ

Závěr školního roku na základní škole Komenského

Holičtí gymnazisté v Luzernu i v Černé v Pošumaví

originální interiéry 
návrvrhyhy   v   v   vybaybaybaybavveeení   rní   rní   rní   realealealealizizizacace

www.thenz.cz
HOLICE v Čechách

inspirace pro vaše bydlení na 2010 m2

OBKLADY již od 100 Kč za m2 

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Pohádky si lidé vyprávěli již v dávných dobách. Nebyly to však pohádky 
pouze pro děti, jak jsou vnímány dnes. Pohádky si mezi sebou vyprávěli 
i dospělí. Mnoho pohádek však vzniklo i v době nedávno minulé. 
O autorskou pohádku se pokusili i žáci třídy 6. A ze Základní školy Ho-
lubovy v Holicích. Ponořili se do světa fantazie. Na chvíli se proměnili 
ve spisovatele a spisovatelky. Se svými neobyčejnými příběhy plnými 
dobrých nebo zlých nadpřirozených bytostí a kouzelných předmětů se 
zúčastnili v předvánočním čase Pohádkové literární soutěže pro všechny 
školáky vyhlášené nakladatelstvím Albatros.
Jaké bylo naše překvapení, když v měsíci květnu přišlo vyhodnocení 
z nakladatelství. Tereza Koubová se umístila mezi nejlepšími devíti lite-
ráty z České republiky se svou pohádkou Záhadný zpěv a získala loutkové 
divadlo. 
Tereze gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně invence v další tvorbě.

Mgr. Lenka Jandová Prokešová

„Bylo, nebylo…“ aneb Jak se Tereza Koubová
stala pohádkářkou

DDM Holice zve všechny maminky
na CVIČENÍ S DĚTMI

Výtvarné úspěchy žáků Holubovky

Ve školním roce 2014/2015 se můžete těšit 
na následující kurzy:
DUDLÍNEK
•  nejmenší děti (od ukončeného 2. měsíce 

do doby než se naučí lézt – asi do 8.měsíce)
•  protažení tělíček, stimulace k správnému vývoji, upevnění vazby ro-

dičů a miminka, ukázky správné manipulace s miminky…vždy úterý 
9.30–10.15 hod. V DDM Holice

Začínáme 9. září 2014 v 9,30 hod. v DDM
HÝBÁNEK
• lezoucí děti a děti začínající chodit (asi do 15. měsíce)
•  hraní si, posilování na míčích, jednoduchá cvičení za doprovodu říkanek…
• vždy v úterý od 10.30 do 11.15 hod. v DDM
Začínáme 9. září 2014 v 10.30 hod.
RADOVÁNEK
• chodící děti
• zpívání, cvičení, hraní, vytváření 
• vždy ve středu od 9.30 hod. do 11.00 hod. v DDM 
Začínáme v DDM 3. září 2014 v 9.30 hod.
Více informací na stránkách DDM Holice: www.holice.cz/ddm.

Během měsíců dubna a května žáci Holubovky pracovali v hodinách vý-
tvarné výchovy na výtvarném projektu Mikrokosmos – makrokosmos. 
Výsledky jejich práce byly zaslány do výtvarné soutěže ART-FLORAL-
-DESIGN na téma Mikrokosmos - makrokosmos, kterou pořádala Střední 
škola vizuální tvorby, s.r.o. v Hradci Králové. 
Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Žáci byli pozváni na vernisáž vý-
stavy a slavnostní vyhlášení výsledků. V pátek 13. 6. 2014 se zúčastnili 
v Jiráskových sadech v Hradci Králové výtvarné výstavy a slavnostního 
předávání ocenění. Tereza Sosnarová ze 7. A získala 1. místo v katego-
rii kresba/malba se svou výtvarnou prací Pylové zrno namalovanou 
olejovými pastely. Dalších třicet sedm žáků si převzalo medaile a diplo-
my za svá poutavá, tvůrčí a zajímavá díla.
Všem oceněným blahopřejeme.

Mgr. Lenka Jandová Prokešová

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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28. července 1914 začala válka, která se na Západě označuje jako Vel-
ká válka a do naší historie vstoupila pod označením I. světová válka. Po-
dívejme se, jak se ten osudný rok zapsal do historie našeho města.

V předchozím roce zvolená samospráva města doznala hned na začát-
ku roku několika změn. Starostou zůstává notář Štěpán Mikoláš, ale jeho 
první náměstek kupec Antonín Wíšo podává vzhledem k svému zdravotní-
mu stavu (v roce 1915 musel být umístěn do ústavu pro duševně nemocné) 
rezignaci. 23. ledna je náměstkem zvolen pekař Josef Formánek a místo 
něho radním lékárník Josef Thuma. Diskutuje se o přestavbě radnice a jed-
ná se s poštovní správou o přemístění pošty do radniční budovy. Jednání 
se ze strany státu protahovalo a následná válka projekt ukončila. Na po-
slední předválečné schůzi 15. července byla prohlášena jatka za veřejná 
s podmínkou, že nebudou na závadu veřejnému zdravotnictví. Zastupitelé 
se dále usnesli, že otevřou ulici vedle chlapecké školy (dnešní Růžičkova) 
v šíři 18 metrů a že se bude vybírat dávka z nápojů: 3 až 4 haléře z každého 
litru piva a 8 až 16 haléřů (podle procenta lihu) z vína a lihovin.

Jinak žilo město svým poklidným životem. Místní obuvnické továr-
ny (Hirsch, Schick, Stein, Grünhutové, Branda, Kačer a další) pracova-
ly na plný výkon. Sedláci odhadovali úrodu a ráno vyráželi kosit louky. 
Místní obchody a hostince netrpěly nezájmem zákazníků, vlaky i poš-
tovní autobusy jezdily pravidelně, fungovala pošta, peněžní ústavy i ško-
ly (dívky ke kostelu, chlapci na konec ulice Holuba Afrického). Spolky 
konaly své schůze, politické strany agitovaly mezi voliči, hasiči cvičili 
na dvoře za radnicí a sokolové ve vloni otevřené sokolovně. Fotbalisté 
proháněli míč na vedlejším hřišti. Divadelní ochotníci ze spolku „Klicpe-
ra“ uvedli v sále „Na Špici“ do léta tři premiéry, tou třetí v pořadí byla 
16. 5. hra „Pan major v. v.“. 

Pak však přišel 28. červen a rázem bylo po klidu. Zpráva o sarajevském 
atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este se stala hlavním 
tématem všech rozhovorů. Všichni s napětím očekávali věci příští. A ty 
přišly velice záhy. V neděli 26. července se rychlostí blesku rozšířila zprá-
va o mobilizaci, všichni spěchali k radnici, aby se dověděli podrobnosti.

Správce okresní nemocenské pokladny Josef Hlaváček stál ve dveřích 
radnice a předčítal rostoucímu zástupu vyhlášku o mobilizaci osmi ar-
mádních sborů. Mezi nimi byly i pluky číslo 98 a 30 ve Vysokém Mýtě, 
k nimž patřily i Holice. Všichni vojíni do 37 let se měli během 24 hodin 
dostavit do Vysokého Mýta. Současně nařízen na 29. července odvod 
koní. Druhého dne doprovázelo město povolané vojáky na nádraží. Žádné 
veselí a nadšení se nekonalo, ba naopak: jenom smutné loučení a pláč žen 
a dětí. 28. července vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku. 

Podle nařízení byli 29. července na náměstí rolníci se stovkami koní 
k odvodu. V paměti zůstaly jen smutné pohledy za zvířaty, která byla od-
váděna na různé strany. Po koních zmizely i poštovní autobusy, které odje-
ly na východ. Již od vyhlášení války platila vyhláška okresního hejtmana, 
kterou bylo nařízeno zavírat domy v 21 a hostince ve 22 hodin. 1. srpna 
byla nařízena mobilizace 8 zbylých armádních sborů. O dva dny později 
bylo vydáno nařízení o soupisu zásob pšenice, žita, ovsa, sena a mouky. 
Soupisu nepodléhaly zásoby pod 100 q, u mouky pod 50 q. Dne 22. srpna 
byli povoláni vojáci ve stáří od 38 do 42 let. Ti, co nebyli na vojně, se 
těšili, že válečné službě ušli. Neradovali se však dlouho, protože 19. září 
se na nárožích objevila vyhláška, která svolávala na 6. října do Vysokého 
Mýta nevojáky ročníků 1892–1894 k novému odvodnímu řízení. 

Z města mizelo čím dál větší množství mužů. V obuvnickém průmyslu 
nastala nejprve stagnace, ale vojenské objednávky přinesly oživení výro-
by, což se odrazilo i ve zvýšené zaměstnanosti žen. Ženy mobilizovaných 
vojáků dostávaly podporu, a to i na děti. U mnohých však byla podpora 
příčinou demoralizace. Nebylo vzácností v té době potkat ve městě opilou 
ženu. Neožily jen hostince, ale vyhledávány byly také kulturní produkce 
a zábava všeho druhu. Velká část obyvatel propadla nihilismu a utrácela, 
kde se dalo. 

Vojenská správa zabrala sokolovnu a od 7. září zde byl zřízen lazaret pro 
raněné a nemocné vojáky. S přestávkou od 20. 2. do 2. 10. 1915 fungoval 
až do 31. 12. 1918. Umístěno zde bylo 80–100 vojáků, ošetřujícím lékařem 
byl MUDr. Čeněk Zemánek. Ten se pilně staral, aby zde vojáci pobývali co 

nejdéle. Jeho snahu však narušovaly komise z Pardubic nebo z Vysokého 
Mýta, které sem pravidelně zajížděly a prováděly přezkumná řízení. 

V obavě před epidemií bylo nařízeno 9. listopadu všeobecné očkování 
obyvatel proti neštovicím. To už se blížila první válečná zima, která byla 
velice tuhá. Ve školách se stříhaly pro vojáky papírové vložky do bot, 
posílalo se teplé prádlo a mnoho rtuťové masti proti vším, které vedle 
úplavice, cholery a tyfu patřily k prokletím bojovníků. Zima netrápila jen 
vojáky v zákopech, ale i lidi v zázemí. Projevil se totiž velký nedostatek 
uhlí, které začalo být vydáváno na uhlenky po 1 q měsíčně na rodinu. 
Začaly i rapidně stoupat ceny, zvláště chleba a mouky. Velká poptávka 
byla po cukru, neboť jím Rakousko platilo obilí z Rumunska, a tak ho byl 
nedostatek. Stoupaly i ceny látek a kůže, takže během války dosahovaly 
ceny oděvů a bot závratných částek. Například za metr předválečné látky 
v ceně 10 korun bylo požadováno 400 i více korun. Platy však nestoupaly, 
a tak se hněv lidí zaměřil proti obchodníkům, kteří dostali označení „ke-
ťas“ (od německého slova řetěz – řetězový obchod). 

Tak končil rok 1914. O dalších válečných letech si něco povíme zase 
příště. 

Pavel Hladík

PSAL SE ROK 1914

Osazenstvo vojenského lazaretu začátkem roku 1916.

HISTORIE MĚSTA HOLIC
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DNY HOLICKA

Dny Holicka 2014 ve fotografiích Ladislava Formánka

Sobotní odpoledne patřilo souborům mateřských a základních škol, úspěch měl 
Dětský pěvecký sbor Motýlek z holické ZŠ Komenského.

Dny Holicka 2014 zahájil starosta Holic Ladislav Effenberk, účastníky oslav pozdravila 
primátorka Medzeva Valeria Flachbartová, čestnými hosty byl Burmistrz Strzelec Opol-
skich Tadeusz Goc (uprostřed), senátor Miroslav Antl a vládní rada Jiří Kubík (vlevo).

Vystoupení berušek z mateřské školy Staroholická.

Trubačský súbor „Šugovsí lesničiari“ je rodinným souborem z Medzeva a získává 
pravidelně nejvyšší ocenění na přehlídkách a soutěžích.

Sbor dobrovolných hasičů Holice uspořádal pro nejmenší návštěvníky Dětský den. Součástí Dnů Holicka bývá i výstava drobného zvířectva, kterou připravuje holická 
organizace Českého svazu chovatelů.

Příjemným zpestřením byl Dětský folklorní soubor Štěpnička ze spřáteleného mo-
ravského města Veselí nad Moravou.

Z vystoupení mladých tanečníků z Tanečního studia Hany Flekrové.
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DNY HOLICKA

Dny Holicka 2014 ve fotografiích Ladislava Formánka

Nedělní dopoledne patřilo dětem a divadelní soubor KD jim zahrál pohádku Prin-
cezna na vdávání. 

RODEO - rockový dechový orchestr vystoupil na Dnech Holicka poprvé a přednesl 
největší „rockové pecky“ v netradičním pojetí.

Festival Jaroslava Kocourka – nedělní přehlídka dechových hudeb a vystoupení 
dechové hudby KD Holice.

Večer u KD zakončilo vystoupení skupiny QUEENIE-world Queen tribute band 
a již dle názvu odehrála nejznámější skladby skupiny Queen. 

A na „lipáku“ v sobotu probíhal turnaj tříčlenných družtev v nohejbalu.
Fotbalový klub SK Holice uspořádal již 44. Ročník Mezinárodního turnaje žáků, 
v sobotu se utkali fotbalisté domácího SK s týmen z Blanska. Turnaj vyhráli a po-
hár si odvezli fotbalisté FK Český lev Neštěmice.

Sportovní program při Dnech Holicka 2014 byl opět bohatý, oddíl stolního tenisu 
Jiskra Holice uspořádal mezinárodní turnaj tříčlených družstev; takto hraje Josef 
Krejza z domácího týmu.

Na hřišti u DDM se odehrál turnaj v plážovém volejbalu smíšených družstev.
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Již od září 2013 funguje ve městě Holice díky vstřícnému přístupu 
ENERGY STUDIA a za vydatné podpory paní Provazníkové soubor ma-
žoretek. Děvčata se však nevěnují pouze cvičení klasických mažoretek 
a twirlingu, ale nacvičují také vystoupení cheerleaders s prvky akrobacie, 
gymnastiky a stavění živých pyramid, a dále také taneční show vystou-
pení s prvky standard, latinskoamerických tanců, free stylu, show artu...

Děvčata se schází pravidelně 1x týdně, a to ve dvou věkových katego-
riích: kadetky 8–11 let a seniorky 15+. Za sebou již děvčata mají několik 
vystoupení, a to nejen ve městě Holice, ale také v jeho okolí (Pardubice, 
Sezemice, Lázně Bohdaneč, atd.). Spousta dalších vystoupení ještě děv-
čata čeká (Vysoké Mýto, Pardubice, atd.). V nejbližší době budou mažo-
retky reprezentovat město Holice na mezinárodním hudebním festivalu 
v Německu. Alena Balcarová

Z technických důvodů bude v Saunovém ráji od 1. července zavřeno. 
V této době budou probíhat drobné opravy a údržba, ale hlavně stavební 
práce týkající se stavby nové sauny.
Vně budovy – na venkovní terase – se právě staví ceremoniální sauna. 
Velká fi nská sauna, ve které bude možné dělat saunové ceremoniály, tzv. 
zážitkové saunování. Pro velký zájem o saunování a relaxaci v saunovém 
ráji, se zjistilo, že současná fi nská sauna je malá, což inspirovalo majitel-
ku, paní Hanu Platenkovou, investovat do této stavby.
Dvě fi nské sauny budou mít několik výhod. Bude více prostoru na sauno-
vání a bude možné vybrat si mezi menší klidnější saunou a větší, do niž se 
sejde víc návštěvníků. Ceremoniál, při kterém se lidé pobaví a vysaunují 
ještě intenzivněji. A pokud v ceremoniální sauně bude probíhat ceremo-
niál a vy se ho nebudete chtít zúčastnit, můžete být v klidu v druhé sauně 
a nic vás nebude rušit.
Znovuotevření Saunového ráje je plánováno na sobotu 19. července. 
Do konce srpna pak bude letní otevírací doba, což je
pondělí  10.00 až 22.00 hod
úterý  zavřeno
středa  10.00 až 22.00 hod
čtvrtek  zavřeno
pátek  10.00 až 22.00 hod
sobota  10.00 až 22.00 hod
neděle  10.00 až 22.00 hod
První saunové ceremoniály se budou konat v neděli 20. července od 18.00 
hodin. Těšíme se na vás

Vězte, že saunování je v letních měsících je pro zdraví prospěšné a velmi 
příjemné. Ve velkých vedrech se v sauně ochladíte. Tam si totiž ohřátí re-
gulujete a můžete se důkladně ochladit. Ochlazovací bazének má i v létě 
stálou teplotu 12°C a ledovou tříští se můžete potírat stejně jako kdykoliv 
jindy.
Aktuální informace najdete na www.saunovyraj.cz.

Poslední květnovou sobotu se centrem města linula omamná vůně gulá-
šů. Na městské tržnici naproti autobusovému nádraží se totiž konal první 
ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů Guláškošt Holice 2014. Gas-
tronomickou slavnost plnou chuťových zážitků a klání o putovní Kotlík 
mlsného pantáty z Holic uspořádalo pro občany Holic občanské sdružení 
Kultura pro město. Přihlásilo se jedenáct maximálně pětičlenných týmů, 
které vařily guláše často roztodivných názvů: Abstinenti (Vyprošťovák), 
Ďáblice (Samohoňka), Dobrá parta (Klasika), Krotitelé ohně (Hasičák), 
Miroslavova země Přívrat (Guláš podle Magdaleny Dobromily Rettigo-
vé), Muzikanti (Muzikantský guláš), Roubenka Team (Pivní guláš), Sta-
roholičáci (Staroholický gulage), Tesaříčkovi (Tesaříčkův guláš), Veliňáci 
(Békésszentandrási marhagulyás a Veliny falubol) a Ženy SVJ Družstevní 
(Marcelčino gulášové pokušení).
Každý tým dostal pět kilogramů hovězího masa, konkrétně krku z býka, 
a jiné maso nesměl použít. Ostatní ingredience už byly na uvážení jed-
notlivých soutěžících. Guláše týmy vařily v třicetilitrových smaltovaných 
kotlících na otevřeném ohni.
Klání, nad nímž převzal záštitu starosta Holic Ladislav Effenberk, při-
lákalo okolo čtyř stovek návštěvníků, kteří po ochutnání všech gulášů 
zvolili Guláš sympatie. Zmíněný titul obdržel guláš Samohoňka, uvařený 
Ďáblicemi. Kdo ale získá hlavní cenu, putovní Kotlík mlsného pantáty 
z Holic, o tom rozhodla odborná porota, složená ze známých holických 
kuchařů Petra Kamenického alias Vomáčky, Miroslava Vaniše a Zdeňka 
Rolce. Porota po degustaci určila jako hlavního vítěze prvního holického 
Guláškoštu Abstinenty (Jan Bahník, Tomáš Beran a Vladimír Kaisrlík) 
a jejich Vyprošťovák. Na dalších medailových pozicích se usadili Kroti-
telé ohně a Ďáblice.

Lukáš Peška alias mlsný pantáta z Holic,
 předseda sdružení Kultura pro město

Stejně jako jiné roky jsme v oddílu ASPV z TJ Jiskra Holice připravo-
vali program pro děti na Dětský den 30. května 2014. Přestože počasí 
i podmínky u rybníka vypadaly hrozivě, nakonec se sv. Petr umoudřil, 
voda stekla a děti si to parádně užily.
Děkujeme také koníčkům a jejich majiteli panu Drahošovi, že děti vozili 
zdarma jako sponzorský dar!!!

Mažoretky Holice

Přerušení provozu Saunového ráje

Abstinenti uvařili Vyprošťovák a ovládli Guláškošt

Dětský den na Blažkovci

Uzavření knihovny
V pátek 4. a v pondělí 7. července bude v důsledku rekonstrukce osvětlení 
uzavřena Městská knihovna v Holicích. Všem čtenářům se za způsobené 
komplikace omlouváme.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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RVC Holoubek v Holicích nabízí o letních prázd-
ninách hlídání dětí. V červenci první 2–3 týdny 
a v srpnu poslední týden podle potřeby a domluvy 
s rodiči. 
V případě vašeho zájmu nás kontaktujte co nejdří-
ve: mobil 733 141 960.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a rodi-
čům pohodovou dovolenou.
Po prázdninách se na vás těšíme, milé děti a rodiče, při našich pravidel-
ných dopoledních programech a ve volné herně.
Co se nám povedlo! Koncem května jsme v Holoubku pořádali velký 
Dětský den. Během odpoledne Holoubka navštívilo přibližně 410 dětí, 
rodičů a ostatních návštěvníků. Poslechli jsme si koncert bubnů a bubín-
ků v podání Zakladní a Praktické školy Svítání, zhlédli taneční vystou-
pení Tancklubu Hany Flekrové, fandili jsme při králičím Hopu, zkušené 
malířky nám zkrášlily obličeje, nechyběl skákací hrad a trampolína, děti 
malovaly, soutěžily a čekala je sladká odměna. Hlavně nám přálo počasí 
a sluníčko se na nás smálo celé odpoledne.
Děkujeme všem sponzorům a návštěvníkům a těšíme se na setkání při 
dalších akcích Holoubka.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz./nase-službby/holoubek.

Osobní příběh Lenky, absolventky projektu MAMI, TATI, PEČUJ, 
PRACUJ
Vzdělávacích kurzů v rámci projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ 
Oblastní charity Pardubice Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek se 
do konce června 2014 zúčastnilo již 112 žen a 3 muži. Nejčastěji využí-
vají nabídky bezplatných kurzů maminky na rodičovské dovolené, které 
se chystají na návrat do práce. Příběh absolventky MATAPE paní Lenky 
je příkladem, že lze dosáhnout harmonie mezi rodinou a prací. „Už na ro-
dičovské dovolené jsem si uvědomila, že kvůli malé dcerce bych potře-
bovala pracovat jen dva dny v týdnu. Mým cílem bylo získat pracovní 
místo na administrativní pozici ve větší zavedené fi rmě. Věřila jsem, že 
naleznu způsob a povede se mi rodinu a práci slaďovat. Dříve než jsem se 
o vysněné místo začala ucházet, absolvovala jsem tří měsíční vzdělávací 
cyklus MATAPE. Zde jsem si posílila potřebné dovednosti, jako napří-
klad prezentační schopnosti, sebevědomí, komunikační dovednosti a zís-
kala jsem povědomí o fl exibilních úvazcích. Nahlédla jsem i také z druhé 
strany a uvědomila si potřeby a cíle zaměstnavatele.“ říká paní Lenka. 
Patří dodat, že paní Lenka u přijímacího pohovoru uspěla a skutečně nyní 
necelý rok pracuje jen pondělky a středy. Paní Lenka měla také pro tuto 
práci osobní předpoklady – vůli, sebe-řízení, zodpovědnost… 

Vzdělávací projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ, bude realizován 
do června 2015. Můžete se těšit na další osobní příběhy absolventek. 

Podrobné informace a výstupy z projektu, včetně videa Rodina a práce 
naleznete na www.MATAPE.cz. Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ 
CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je fi nancován z ESF prostřednictvím OPLZZ 
a ze státního rozpočtu ČR. Místo realizace je Rodinné a vzdělávací cen-
trum Holoubek, Dudychova 782, Holice. Kontakty: mobil 603 566 141, 
e-mail: vladimira.krejcikova@matape.cz.

JM

O PRÁZDNINÁCH V HOLOUBKU

Aerobik při DDM Holice

Letošní rok jsme se rozrostly o další team a to ve věku 6 až 8 let. Starší 
děvčata zůstala ve starém složení a pár nových k nim přibylo. Na podzim 
loňského roku jsme byly na soustředění a to v krásném prostředí vesničky 
Deštné v Orlických horách, a začaly jsme trénovat na vánoční vystoupení. 
Na jaře jsme vyjely na závody s novou choreografi í. A to na Bohemia ae-
robic tour, což jsou postupové závody. Přivezly jsme si z nich z Náchoda 
a z Hradce Králové 3 místa a ve fi nále v Kutné hoře skončily oba teamy 
na čtvrtém místě. Dále jsme byly na soutěži Beta dance a tam se mladší 
děvčata umístila na třetím místě, v Heřmanově Městci na soutěži Poupata 
na 2. místě a na Perníkové kopretině na 3. místě. Starší děvčata neskon-
čila sice na medailových pozicích, ale i tak byla velice šikovná ve velké 
konkurenci. Ještě před koncem školního roku jsme byly vyzkoušet, jak 
se trénuje v Alfa fi tness Pardubice, kde dostala všechna děvčata pořádně 
zabrat. 
Od září tohoto roku budeme trénovat již 2× týdně a ještě k nám kromě vě-
kové kategorie 7–9, 10–12 přibude nejmladší 4–6 let. Kdo by měl zájem 
s námi cvičit, přijďte v září na nábor. Bližší informace na www.aerobicd-
dmholice.webnode.cz.

Michaela Píšová

Prodej skalniček, trvalek, 
bylinek 

 

Zahradnické služby 
    Sekání, prořezy, řez živých plotů, 

zakládání zahrad, skalky, jezírka, vodní kaskády 
 

Bc. Eliška Kozáková, Pavel Rybín 
I.Č.: 02078015 

K Zastávce 149, Staré Holice 
Holice – směr Borohrádek 
Tel.: 721 112 873 

 
 

Otevírací doba: Po – Pá 8-12, 15-18 
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Článek o loňské olympiádě jsme končili přáním, aby té příští přálo po-
časí. A naše přání bylo vyslyšeno. XIV. olympiáda žáků škol holické-
ho regionu, která se konala v týdnu od 2. do 6. června 2014, proběhla 
za pro sportování příznivého počasí. Na dvě stovky účastníků ze šesti škol 
(Horní Jelení se letos nezúčastnilo) bojovalo o dvacet sad medailí s nasa-
zením. Nejvíce zlatých medailí (6) získalo Gymnázium Holice. Velkým 
fi nišem v posledním dnu se pětkrát z vítězství radovala ZŠ Holice – Holu-
bova. Čtyři zlaté patří ZŠ Holice – Komenského, o jednu méně získala ZŠ 
Moravany a jednou se radovaly ZŠ Dolní Roveň a ZŠ Býšť. Řada soutěží 
měla velmi dobrou úroveň a například v atletice padly tři nové rekordy 
olympiády. Někteří se z vítězství radovali poprvé, někteří již poněkoliká-
té. Takovým příkladem je Vojtěch Koubek (Komenského), který vyhrál 
stolní tenis již popáté v řadě. XIV. olympiáda skončila, ale její účastníci 
se již těší na tu další – jubilejní v roce 2015. 

Vítězové XIV. olympiády 2014
Atletika – dívky
60 m:  Karolína Vaňková (Gymnázium)
800 m:  Karolína Vaňková (Gymnázium)
Dálka:  Petra Kaplanová (Moravany)
Koule:  Anna Marie Lingerová (Gymnázium)
3×300 m:  Dolní Roveň
Atletika – chlapci
60 m:  Dominik Kopecký (Holubova)
800 m:  Richard Hynek (Moravany)
Dálka:  Pavel Netek (Holubova)
Koule:  Tadeáš Kysela (Holubova)
3×300 m:  Holubova
Cyklistika
Dívky:  Pavla Hendrychová (Gymnázium)
Chlapci:  Jan Pírko (Holubova)
Stolní tenis
Dívky:  Lucie Drahošová (Komenského)
Chlapci:  Vojtěch Koubek (Komenského)
Tenis
Dívky:  Kateřina Černá (Komenského)
Chlapci:  Marek Boštík (Býšť)
Basketbal
Dívky:  Moravany
Chlapci:  Komenského
Volejbal
Dívky:  Gymnázium
Fotbal Gymnázium

Pavel Hladík

Po soutěžním roce podzim 2013 – jaro 2014 bohužel nemůžeme být se 
svými výsledky a umístěním v tabulce spokojeny. Po podzimní části sou-
těže jsme byly na posledním místě a po jarní části končíme na 7. místě. 
Bylo by určitě lepší psát o 2. místě nebo o středu tabulky. Bohužel pod-
zimní kolo nám těžce nevyšlo. Na jaře byla hra již o poznání lepší, ale 
nedalo se již mnoho zachránit. Některá družstva sice dohrávají poslední 
kolo po uzávěrce novin, nepředpokládá se, že by se mohlo pořadí v tabul-
ce změnit. 7. místo není žádný zázrak, ale optimisticky plánujeme další 
ročník krajské volejbalové soutěže žen. Příslibem do budoucna je příchod 
nových mladých perspektivních hráček z dorosteneckého družstva K. 
Pávka. Letos na jaře přestoupila z TJ Slavia Hradec Králové do našeho 
oddílu slečna Kristýna Schejbalová, která svým výkonem přispěla k ví-
tězství v některých utkáních. Věříme, že i budoucí registrace Lucie Hálo-
vé bude přínosem pro naše družstvo. Jsme velmi rády, že přes mnoho pro-
blémů se zraněními, nemocemi, hlídáním dětí atd. se nám podařilo osm 
víkendů po sobě na podzim i na jaře zápasy odehrát a s optimismem se 
přihlásíme do dalšího soutěžního ročníku. Věříme, že ročník 2014–2015 
bude pro volejbalové družstvo žen ročníkem lepším.
Přejeme čtenářům hezké prázdniny a dovolenou. Přijďte se na hru vo-
lejbalistek někdy na „Lipáček“ podívat. Pokud mezi vámi čtenářkami je 
aktivní hráčka, rády ji mezi sebou přivítáme.
Tabulka:
1. TJ Sokol Chrudim 82 b.
2.  TJ Sokol Přelouč 58
3.  SK Spartak Slatiňany B 57
4. SKO Hlinsko 55
5. Hvězda SKP Pardubice 50
6. TJ Sokol Nasavrky 39
7. TJ Jiskra Holice 26
8. TJ Tesla Pardubice B 21
9. ŽSK Třemošnice 20

Marie Hybšová

17. 5. 2014 jsme se zúčastnili dětského badmintonového turnaje v Lanš-
krouně. Z našeho oddílu se na turnaji představili tito hráči: T. Kyselová, 
K. Kyselová, J. Kaplanová, A. Kaisrlíková, V. Roučka, Š. Študent a T. Pe-
ichl. Všichni si dobře zahráli, podali dobré výkony a zaslouží si pochvalu 
za reprezentaci oddílu. 
Dále 24. 5. 2014 se Bára Nešetřilová vydala na dlouhou cestu, která ved-
la až do Hustopeče. Tam totiž probíhal mezinárodní dětský turnaj. Bára, 
teprve 11tiletá hráčka, byla zařazena do kategorie 14–15tiletých. I pro-
ti těmto badmintonistům podala velmi dobré výkony, celkově obsadila 
6. místo a na 3.–5. místě byla vyhodnocena mezi děvčaty. 
A teď poslední informace o turnajích dospělých hráčů našeho oddílu. 
28. 5. 2014 jsme se vydali do Heřmanova Městce, kde jsme se zúčastnili 
tradičního májového turnaje. Ani zde jsme se neztratili a ve všech katego-
riích jsme se umístili na stupních vítězů. 1. místo ve smíšených čtyřhrách 
obsadil pár Martina a Miloš Vašíčkovi. V téže kategorii na 3. místě byli 
Lea Vašíčková a Mirek Pacovský. Ve čtyřhře mužů se pár Miloš Vašíček 
a Mirek Pacovský umístili na 3. místě a ve čtyřhře žen Martina a Lea 
Vašíčkovi vybojovaly 3. místo. 
Na další turnaj jsme se vydali až do Světlé nad Sázavou a to v sobotu 14. 5. 
2014, bojovalo se ve čtyřhrách žen, mužů a smíšených párů. Místa na stup-
ních vítězů jsme tentokrát neobsadili, ale získali jsme 1× 4. místo, 2× 5. 
místo a 1× 6. místo. I tato místa byla však odměněna diplomem a malým 
dárečkem, takže nazpátek do Holic jsme se nevraceli bez ocenění. 
Minulý týden byl náš oddíl pověřen badmintonovým svazem uspořádat 
dne 20. 9. 2014 jeden z republikových turnajů GP „C“ u kategorie U-13. 
Je to velký úspěch našeho nedávno založeného oddílu.

Za BK-DDM Holice Mirek Pacovský

ČTRNÁCTÁ OLYMPIÁDA SE VYDAŘILA Co je nového ve volejbalovém oddíle
TJ Jiskra Holice??

BADMINTONOVÝ ODDÍL INFORMUJE
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU



MĚSTSKÉ ORGANIZACE
Město Medzev je zřizovatelem šesti organizací. V oblasti školství je to Základní škola – Grund-
schule a Základní umělecká škola. Obdobou našich Technických služeb je Městský podnik služeb 
města Medzeva. Významným přínosem do pokladny města je činnost Městského podniku lesů. Pro 
zajištění kulturní a společenské činnosti slouží Městské kulturní středisko (hlavní součástí je Měst-
ská knihovna). Zajištění klidu a pořádku ve městě má na starosti pětičlenný sbor Městské policie.

MEDZEV – NAŠE PARTNERSKÉ MĚSTO
Zvláštní příloha Holických listů k 15. výročí uzavření partnerské smlouvy

(z různých pramenů připravil Pavel Hladík)

15 LET SPOLUPRÁCE
Bylo to 24. července 1999, kdy starosta měs-
ta Holic Ladislav Effenberk a primátor města 
Medzev Marián Richter podepsali smlouvu 
o partnerství obou měst. Zpočátku se jednalo 
o vzájemné návštěvy představitelů města, dnes 
je už spolupráce o hodně bohatší. Své partnery 
si našli hasiči, fotbalisti, hráči stolního tenisu, 
či hudebníci. Věřme, že se vzájemná spoluprá-
ce rozšíří i o další oblasti. Slovenská strana by 
například měla zájem na spolupráci základních 
uměleckých škol. Za dobu partnerské spoluprá-
ce navštívila navzájem Holice a Medzev více 
jak stovka občanů z obou měst. A co je nejpotě-
šitelnější, že to byly hlavně děti, což by měl být 
vždy hlavní cíl partnerských styků. 
Při příležitosti 15. výročí partnerských styků 
přinášíme několik informací o Medzevu v pře-
svědčení, že by vás mohly zajímat. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Město Medzev se nachází na východě Slovenské republiky v Košickém kraji v okrese Košice – 
okolie. Pokud se jedná o geografickou polohu, pak leží na 48°42´00˝ severní šířky a 20°53´30˝ 
východní délky. Na katastrální rozloze 318,6 hektarů žije 3934 obyvatel (stav 2011). Nadmořská 
výška činí 318 metrů. 
Město leží na horním toku řeky Bodvy a ze tří stran je obklopené malebnými kopci s lesy, bohatými 
na vzácnou floru a faunu. Cesta z Jasova přes Medzev do lázeňského města Štósu tvoří severový-
chodní hranici Slovenského krasu. Malebná Šugovská dolina, jakož i další doliny v okolí Medzeva, 
jsou dodnes oázami ticha a neporušené přírody. 

PANÍ PRIMÁTORKA
Představitel samosprávy na Slovensku má titul 
primátor. V Medzeve však primátora nemají, 
ale mají primátorku. JUDr. Valéria Flachbartová 
má sice v rodném listě zapsáno místo narození 
Košice, ale podle bydliště rodičů ji můžeme za-
řadit mezi medzevské rodáky. V roce 1978 ab-
solvovala Právnickou fakultu Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košicích (v roce 1984 zde zís-
kala titul JUDr.). Po skončení studií pracovala 
ve veřejné správě (ONV Košice-okolie, Krajský 
úřad Košice). V roce 2005 byla poprvé zvolena 
primátorkou města Medzev a tuto funkci zastá-
vá dodnes. Je vdaná a má dvě děti. Její manžel 
doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. je meziná-
rodně uznávaným fyzikem a ředitelem Ústavu 
experimentální fyziky Slovenské akademie věd 
v Košicích.



KRÁTKÝ POHLED DO HISTORIE
Medzev byl založen německými kolonisty, které sem pozval po ta-

tarských vpádech v roce 1241 tehdejší uherský král Béla IV. Mezi léty 
1255–1272 osadníci zde zakládají (severozápadně od dnešního města) 
osadu Döafl – Dörfel. První písemná zmínka o osídlení pochází z roku 
1272, kdy je zaznamenáno zneužití lesa obyvateli zdejší hornické osady. 
Právě hornictví a zpracování rud stálo za přílivem německých osadníků. 
1. května 1371 byla uzavřena smlouva mezi Eliasem Tegnagelem a pre-
monstrátským klášterem v Jasově o povolení výstavby tří hamrů na sou-
toku Šugovského potoka a řeky Bodvy. V roce 1403 byly vybudovány 
v Šugovské dolině další čtyři hamry. V roce 1427 dochází k rozdělení 
na Nižný a Vyšný Medzev. 

Do klidného vývoje městečka zasáhla významně reformace. V roce 
1646 se kostel dostává do rukou evangelíků, což nese nelibě biskup z kláš-
tera v Jasově a rozvíjí protireformační kroky. Tlak je tak silný, že větši-
na řemeslníků konvertuje ke katolictví, aby si mohli udržet své řemeslo. 
K dokreslení situace jedna příhoda: při jednom pohřbu došlo k bitce mezi 
katolickým farářem a evangelickým učitelem. Drábi biskupa milého uči-
tele málem ubili k smrti a z vězení ho pustili, až když přestoupil zpět 
na katolickou víru. Náboženské spory vyvrcholily v letech 1671–1672, 
kdy se biskupovi vojáci zmocnili kostela a střelbou a popravami likvidují 
zdejší evangelíky. Jedna dobrá zpráva z rušného 17. století: v roce 1697 
císař Leopold I. povyšuje Nižný Medzev na hornické město. 

Z 18. století uveďme několik dat: 1729 proběhla mezi Nižným a Vy-
šným Medzevem tzv. „prasečí válka“, kdy se obě strany dohadovaly 
o žaludy a navzájem si střílely prasata. 1735 dokončena stavba nového 
kostela, 1750 postaven nový pivovar, 1752 postavena základní škola s ně-
meckým vyučovacím jazykem. Po celou dobu probíhá zápas mezi občany 
Medzeva a klášterem v Jasově o uznání práv a svobod z 13. století. Spory 
došly tak daleko, že v roce 1803 nově zvolený rychtář Josef Tache odmítl 
přísahat věrnost klášteru. Postupně se vztahy urovnaly a dnes už si na bý-
valé spory nikdo nevzpomene. 

Velký rozmach hamernické výroby nastal v 19. století. V roce 1870 je 
uváděno 500 mistrů a jejich pomocníků a dalších kovářů hřebíků všech 
druhů a rozměrů. Vyrábí se 147 druhů výrobků, zvláště lopaty, rýče, mo-
tyky, pluhová ostří a další nářadí. Export směřuje do jižní a západní Ev-
ropy. Na konci století tu pracovalo 109 hamrů se 198 výhněmi. Na dobré 
hospodářské situaci se podílí i nově založená Čerehátská banka. To se 
odráží i v rozvoji města. V roce 1846 je otevřena pošta a v roce 1894 že-
lezniční trať do Moldavy nad Bodvou. Zároveň však, zejména po rakous-
ko-uherském vyrovnání v roce 1867, pokračuje maďarizační tlak. V roce 
1883 se stává maďarština povinným vyučovacím jazykem a v roce 1898 
smí mít obce jen jedno oficiální jméno v maďarštině. Velkou tragédií pro 
Medzev byl velký požár 16. 9. 1892. Shořelo při něm velké množství 
domů, zcela zničen byl i kostel. 

Život mírumilovných obyvatel Medzeva převrátilo 20. století. Nejpr-
ve první světová válka, ve které padlo z obou Medzevů 33 mužů (počet 

zemřelých zajatců na Sibiři není podchycen). Po skončení války se měs-
to dostalo do nově vzniklé Československé republiky, což mnozí zcela 
nechápali, neboť celá století patřili k Uhrám. V každém případě to při-
neslo krizi v tradiční výrobě a ztrátu trhů na jihu. Další, ještě větší ránu, 
přinesl konec 30. let a následující válečné období. Vídeňskou arbitráží 
z 2. 11. 1938 byla oblast na jih a východ od Medzeva připojena k Ma-
ďarsku a město se stalo městem pohraničním. Většina obyvatel chtěla 
z ekonomických důvodů být radši součástí Maďarska, ale nebyli vyslyše-
ni. Rovněž se jim nelíbilo, že mají narukovat do německé armády, neboť 
se necítili být Němci – oni byli Mantáci! A Mantáci se starají o práci, 
ne o válčení. Když bylo v roce 1944 rozhodnuto o vojenské službě Kar-
patských Němců v jednotkách SS, utekla většina mladíků, kam mohla, 
jenom aby se službě vyhnuli. Řada z nich se zapojila do partyzánského 
hnutí v rámci skupiny Ernst Thälmann. 

Ani pro ostatní obyvatelé nebyla doba lehká. Ruští partyzáni pořá-
dali pravidelné útoky na německé obyvatelstvo Medzeva, řada rodin se 
připojila k evakuaci do Sudet, další museli v rámci pracovní povinnosti 
kopat příkopy a bunkry. Dne 21. 1. 1945 obsadila Medzev bez boje Rudá 
armáda. Zrekvírovaná auta, stroje a zemědělské nářadí byly odvezeny 
do Ruska. Moci se ujala Revoluční správní rada, která ihned shromáždila 
150 německých občanů, kteří byli odvlečeni do ruských gulagů. Někteří 
se vrátili po šesti měsících, někteří po pěti letech, někteří již nikdy. Ně-
mečtí obyvatelé byli v podstatě postaveni mimo zákon a mluvit německy 
bylo zakázáno. Do toho se počátkem července začaly vracet evakuované 
rodiny ze Sudet. V roce 1946 byly jako německý majetek zabrány státem 
všechny hamry. Teprve v roce 1955 si mohli občané německé národnosti 
koupit svůj zkonfiskovaný majetek a postupně časem nabýt i občanských 
práv. Dneska už je zaplaťpánbůh jiná doba a smutné vzpomínky pomalu 
překrývá čas. 

Tím může naše exkurze do historie Medzeva skončit. Vývoj za soci-
alismu a po roce 1989 byl všude obdobný, tak třeba zase někdy příště si 
povíme více.
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STOJÍ ZA TO VIDĚT
Kostel Narození Panny Marie

Kostel byl postaven v letech 1732–1735 a na-
hradil starý dřevěný gotický. Zásluhu o jeho 
výstavbu měl zdejší rodák, biskup Gregorius 
Sorger. Při velkém požáru města v roce 1892 
byl kostel značně poničen. Poslední velká re-
konstrukce proběhla v devadesátých letech. 
V kostele se nachází vzácná kamenná křtitel-
nice ze 17. století, zajímavý oltář a původní vý-
zdoba stěn. Z ochozu věže kostela je nádherný 
výhled na Medzev a okolí. 

Muzeum kinematografie rodiny Schusterových

Muzeum je součástí Slovenského technického 
muzea a veřejnosti je přístupné od roku 2007. 
Najdeme tu ucelenou kolekci kinematografic-
ké techniky, etnografickou sbírku a dokumenty 
hamernické výroby. Najdeme zde několik sto-
vek filmových kamer, projektorů a fotoaparátů, 
jakož i etnografických předmětů včetně kovář-
ského a hamernického nářadí. Ve venkovních 
prostorách muzea stojí kompletní vodní hamr 
a kovářská dílna. Původně soukromé muzeum 
(viz stať o Rudolfu Schusterovi) vzniklo jako 
hold první slovenské amatérské filmové expe-
dici do vnitrozemí Brazílie (Alojz Schuster, Ján 
Benedik, Michal Benedik). 

Morový sloup Panny Marie Immaculaty

Na Mariánském náměstí stojí honosný sloup 
jako památka na zažehnání morových epidemií. 
Kromě hlavní sochy Panny Marie tu na pod-
stavci sloupu jsou sochy svatých – Rocha, Flo-
riána a Jana Nepomuckého. Výška sloupu je 
7,10 metrů. Existence sloupu je poprvé potvr-
zena v listině z roku 1771, ale stál tu nepohybně 
již daleko dříve. V roce 2008 prošel sloup roz-
sáhlou rekonstrukcí. 

Hvězdárna

Je jedinou institucí svého druhu v okrese Košice 
– okolie. Její začátky se datují od 70. let, kdy 
zde byl založen astronomický kabinet. Současná 
hvězdárna vznikla v roce 1997. Hvězdárna orga-
nizuje řadu akcí pro veřejnost: přednášky, pro-
mítání filmů, pozorování Slunce a noční oblohy. 
Tím se snaží o popularizaci astronomie a příbuz-
ných přírodních věd, zejména mezi mládeží. 

Hamr v Šugovské dolině

Zachovalý tradiční hamr s ukázkou práce zdej-
ších kovářů. Návštěvu je třeba předem objednat 
na Městském podniku služeb. 

Ulice Grunt

Má charakter typické potoční řadové vesnice 
a je tvořená původní obytnou zástavbou samo-
statně stojících lidových domů s hospodářskou 
částí za obytným domem, volně přecházející 
do terasovitých zahrad. V současnosti se však 
zástavba mění na rekreační zónu. 

Hřbitov

Pro nás Čechy má význam, že tu najdeme hroby 
českých legionářů, kteří padli jižně od Medze-
va při srážce s maďarskou rudou armádou Bély 
Kuna v roce 1919. 

NÁZEV MĚSTA
I název města Medzev má v pozadí legendy. 
Tak Johannes Schuster (Lacke) se zmiňuje 
o hraběnce Metzen, která údajně založila Med-
zev. Mimo jiné znala i výborný recept na vaření 
piva. Další pověst vypráví o jisté paní Metzen, 
která zachránila zdejší obyvatele před drakem, 
obývajícím bažiny na místě dnešního náměstí. 
Obě verze se shodují na jménu Metzen, ze kte-
rého byl odvozen název Metzenseifen. Jméno 
Metzen je pravděpodobně zdrobnělina jména 
Mochildis/Mechildis, což je dobový tvar dneš-
ního jména Matylda. A jelikož Seifen značilo 
v tehdejší němčině potok, můžeme vyložit ná-
zev města jako Matyldin potok. 
Nechme stranou legendy a dohady. Důležité je 
vzít na vědomí, že současný Medzev se jmeno-
val Nižný Medzev (maďarsky Alsó Meczenzéf, 
německy Unter-Metzenseifen). V roce 1960 
došlo k sloučení se sousedním Vyšným Med-
zevem a celá obec dostala název Medzev. Ten 
si bývalý Nižný Medzev nechal i po rozloučení 
obcí a užívá ho dodnes.
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SPOLKY
Začněme u hasičů. Dobrovolný hasičský spo-
lek v Medzeve byl založen 10. 2. 1878 a kopii 
zakládací listiny se jmény členů můžeme vidět 
v hasičské zbrojnici. Z té doby se do dnešních 
dnů zachovala ruční stříkačka. V současné obě 
má sbor kolem 50 členů, má moderní vybavení 
a základnu má ve zbrojnici vedle fotbalového 
hřiště, která byla v roce 2011 zcela rekonstru-
ována. Partnerskou jednotkou jsou také dobro-
volní hasiči z Holic.
Myslivecké sdružení Dubina píše svoji historii 
od 20. 9. 1947. Přibližně 40 členů hospodaří 
v revíru o rozloze 3 193 hektarů. V poslední 
době byla navázána spolupráce s Lesním druž-
stvem Vysoké Chvojno. Od roku 1935 zde pů-
sobí Rybářský spolek, bohatou tradici má také 
Včelařský spolek. Při městském kulturním stře-
disku působí Astroklub a radioamatérský klub. 
Významným společenským a kulturním spolkem 
je místní skupina Karpatoněmeckého spolku, 
který byl založen 30. 9. 1990. Cílem spolku je 
uchování německého jazyka a vlastní kulturní 
identity. Velmi významně se podílí na organizaci 
festivalu, který je součástí Dnů Medzeva. V rám-
ci místní skupiny působí pěvecký sbor Goldsei-
fenchor a mládežnický taneční soubor Schadi-
radtam s mládežnickou skupinou Wilde Buben. 
Z kulturních souborů je třeba jmenovat Decho-
vou hudbu Medzevčanka, která má dobré styky 
s holickou dechovkou. Taneční hudbě se věnuje 
kapela Bonmot. Z pěveckých sborů zazname-
nejme sbor Melodie (založený 2012) a Cecilky 
(založený 1992). V poslední době jsou činěny 
pokusy o obnovení ochotnického divadla. 
Na poli sportovních styků mezi Holicemi 
a Medzevem je na prvním místě účast žákov-
ských fotbalových mužstev na turnajích v obou 
městech. Klub hraje pod názvem Spartak 
Medzev. Dobré styky mají také stolní tenisté. 
Při Dnech Medzeva se koná každým rokem 

Hamernický půlmaratón na trati Medzev–Štós 
a zpět. Bohatou činnost vyvíjí turistický oddíl 

Skoba. Možná, že se v budoucnu podaří obno-
vit i slávu ledního hokeje a házené.

NEJSLAVNĚJŠÍ RODÁK

Tím rodákem je bezesporu Dr.h.c. Ing. Rudolf 
Schuster, PhD narozený 4. 1. 1934 v rodině 
Alojze Schustera. V rodném listě má sice za-
psáno jako místo narození Košice, ale rodina 
žila v Medzeve, takže ho můžeme klidně mezi 
zdejší rodáky zařadit. Po absolvování Střední 
průmyslové školy stavební v Košicích studoval 
v letech 1954–1959 na Slovenské vysoké škole 

technické v Bratislavě, na které získal titul in-
ženýra stavitelství. Od roku 1960 pracoval jako 
projektant v Krajském zemědělském projek-
tovém ústavu v Bratislavě a poté jako asistent 
Slovenské akademie věd. V roce 1962 se vrátil 
do rodného kraje, a to do Východoslovenských 
železáren Košice. Zde pracoval do roku 1970 
jako referent a poté do roku 1974 jako vedoucí 
sekretariátu podnikového ředitele. V roce 1974 
byl zvolen místopředsedou Východosloven-
ského KNV v Košicích. Tuto funkci vykoná-
val do roku 1983, kdy byl poprvé zvolen pri-
mátorem Košic. V období 30. 11. 1989–30. 6. 
1990 byl předsedou Slovenské národní rady. 
V dalším období se dal na diplomatickou drá-
hu a v letech 1990–1992 byl československým 
velvyslancem v Kanadě. Po vzniku Sloven-
ské republiky pracoval na jejím ministerstvu 
zahraničních věcí a v letech 1994–1999 vy-
konával podruhé funkci primátora Košic. Byl 
též poslancem Národní rady. V květnu 1999 
byl zvolen prezidentem Slovenské republiky. 
Po skončení funkčního období v roce 2004 
odešel z politiky. 
Rudolf Schuster není jen stavební inženýr a po-
litik, ale také prozaik, dramatik a scénárista. 
Začátky jeho literární činnosti jsou spojeny 
s rozhlasovým studiem v Košicích. Knižně de-

butoval v roce 1987 cestopisnou knihou „Ne-
cestami Brazílie“. Jeho bibliografie zahrnuje 
více jak 30 titulů, z nichž byla řada přeložena 
a vyšla v cizině. V poslední době jsou to hlav-
ně fotografické knihy z jeho zahraničních cest 
(např. Brazílie, Aljaška, Kamčatka). Historická 
fotografická a kinematografická technika patří 
k jeho sběratelským vášním a jeho sbírka tvoří 
základ Muzea kinematografie rodiny Schuste-
rových v Medzeve. 
Ještě dodejme, že Rudolf Schuster se také vě-
noval sportu a jeho pověstný příklep je dodnes 
noční můrou řady hokejových brankářů. A co 
říci na závěr? Kdo jsme měli možnost se s ním 
setkat, můžeme konstatovat: je to príma chlap.

JAZYKOVÁ RARITA
Většina Medzevčanů (zvláště těch dříve narozených) mluví bez problémů hned čtyřmi jazyky: slo-
vensky, německy, maďarsky a mantácky. Že jste o tom posledním nikdy neslyšeli? Pokud se s ním 
chcete seznámit, tak musíte právě do Medzeva a nikam jinam. Toto nářečí je historickým reliktem 
a je to, velice zjednodušeně řečeno, zakonzervovaná mluva německých osadníků, kterou si ve stře-
dověku přinesli ze své domoviny. Literární díla v tomto jazyce prakticky neexistují. Pokusy tu sice 
byly, ale opravdu jenom pokusy. Znalost mantáčtiny se tedy předává z pokolení na pokolení ústně. 
V poslední době se podařilo již sestavit slovník tohoto jazyka a jeho fonetika je zachycena, včetně 
překladu do soudobé němčiny.
Tak si uveďme krátký příklad novoročního blahopřání s volným překladem do češtiny.

Grü3 enk Goot em a neö Joa, Pozdrav vás Bůh k novému roku,
pessa abi es alte boa lepšímu než byl ten starý,
hentan Own lugs avoa. co za kamny už jen vykukuje.
An Kella voll Bei, Sklep plný vína,
an Stall voll Schbei, chlév plný vepřů,
toss de da Harr ond de Fraa aby muž i žena
solln losteg sei. byli veselí.

RODÁK, NA KTERÉHO SE
NEVZPOMÍNÁ
V lednu 1939 opouští Medzev český strojvůdce 
Indra (někdy uváděn též Jindra) se svou rodi-
nou. Do té patřil i syn Alois (Alojz), narozený 
v Medzeve 17. 3. 1921. Ano, je to ten, který byl 
vedle Vasila Biĺaka nejneoblíbenějším českým 
komunistickým normalizátorem, jehož pod-
pis najdeme pod tzv. zvacím dopisem ze srp-
na 1968. Známý byl především jako předseda 
Federálního shromáždění v letech 1969–1989. 
Zemřel v Praze 2. 8. 1990. 
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